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Syarat  Amal Shalih 
Ketika menjelaskan ayat : 

          

…yang mengerjakan amal shalih…( QS Al Kahfi : 2 ) 
 
Syaikh Muhammad Amin Asy Syanqithiy didalam tafsirnya Adhwaaul Bayaan 4/12-13 berkata :                       

“ Dijelaskan pada ayat lain dimana suatu amal tidak akan menjadi amal shalih kecuali terpenuhi 

tiga hal : 

Pertama : amal tersebut sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi .  

Maka semua amal yang menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi  maka ia bukan shalih, bahkan 

amal tersebut batil. Allah  berfirman :  

                     

…apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah…  ( QS Al Hasyr : 7 ) 

          

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah…( QS An Nisaa : 80 ) 

 

                     

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka 

agama yang tidak diizinkan Allah ? …( QS Asy Syuraa : 21 ) 

 

Dan ayat-ayat yang lain. 
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Kedua : hendaknya orang yang melakukan amal mengikhlaskan dalam amalannya hanya untuk 

Allah , antara dia dengan Allah  saja.  

Allah  berfirman : 

                    

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus…( QS Al Bayyinah : 5 ) 

 

                                      

                                  

                                    

Katakanlah : "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang 

yang pertama-tama berserah diri" Katakanlah : "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang 

besar jika aku durhaka kepada Tuhanku". Katakanlah : "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku". Maka sembahlah olehmu (hai 

orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah : "Sesungguhnya orang-orang 

yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". 

ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. ( QS Az Zumar : 11  - 15 ) 

 

Dan ayat-ayat lain. 

 

Ketiga : hendaknya amal tersebut dibangun diatas keimanan dan aqidah yang benar, karena 

amalan itu seperti atap dan aqidah sebagai pondasinya.  

Allah  berfirman : 

                  

Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman…         

( QS An Nahl : 97 ) 

 



syarat amal shalih 

 
abu asma andre               3 
 

Dijadikan iman sebagai pengikat atas amal shalih,  yang menjelaskan pemahaman akan ikatan 

antara iman dengan amal shalih ada dibanyak ayat. Seperti amalan untuk non mukmin dimana 

Allah  berfirman :  

                        

Dan Kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu 

yang berterbangan. ( QS Al Furqan : 23 ) 

 

                  

Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana…( QS An Nuur : 39 ) 

 

                               

                  

Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup 

angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat 

sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia) yang demikian itu adalah kesesatan yang 

jauh. ( QS Ibraahim : 18 ) 

 

Dan ayat-ayat lainnya seperti yang telah dijelaskan tadi. 

 

 

Selesai diterjemahkan dan disunting pada 7 Jumadil Awwal 1439 H bertepatan dengan 24 

Januari 2018. 

 

 

Abu Asma Andre 

Griya Fajar Madani Ciangsana 

 


